טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה מן המניין  8.19מתאריך 29.10.19
ישיבת המועצה התקיימה באולם נט גב בחברה הכלכלית
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב ,סגן ראש העיר
מר גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג ,משנה לראש העירייה
מר טל צחי ,חבר מועצה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
נעדרים:
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
נוכחים:
רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,יועץ משפטי
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
נושאים שהונחו על שולחן המועצה:
 .1דיון בהגדלת תב"ר  - 1063שיפוץ משרדים מח' חינוך ,רווחה וגזברות ,והקצבת סך ₪ 100,000
מקרן לעבודות פיתוח )ההקצבה עבור סיום מבנה  21מח' רווחה(.
מצב התב"ר )לפני החלטה(:
סה"כ תקציב₪ 830,000 :
סה"כ הכנסות₪ 570,000 :
סה"כ הוצאות₪ 600,684:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר  – 1063שיפוץ משרדים מח' חינוך ,רווחה ,גזברות
והקצבת סך  ₪ 100,000מקרן לעבודות פיתוח )ההקצבה עבור סיום מבנה  21מח' רווחה(.
מצ"ב התב"ר לאחר החלטה:
סה"כ תקציב ₪ 930,000 :
סה"כ הכנסות₪ 570,000 :
סה"כ הוצאות₪ 600,684 :
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 .2אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת הקמה והפעלת מכון לשירותי דיאליזה בקהילה בערד ,וזאת מאחר ועריכת מכרז
חדש לא תביא תועלת.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח
 ,1987ביצוע התקשרות ללא מכרז לטובת הקמה והפעלת מכון לשירותי דיאליזה בקהילה בערד ,וזאת
מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמרור מספר  3/2019מיום .2.9.19
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמרור מספר  3/2019מתאריך .2.9.19
 .2אישור המועצה לשינוי מורשי חתימה חשבון בית ספר חלמיש – 273988
במקום גב' רחל לנצנר תמונה אילנה רוז ,ולפיכך מורשות החתימה הן:
מנהלת ביה"ס – אילנה רוז – ת"ז 023752439
מזכירת ביה"ס – אילנה יפרח – ת"ז 056749567
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מורשי חתימה חשבון בית ספר חלמיש – 273988
במקום גב' רחל לנצנר תמונה אילנה רוז ,ולפיכך מורשות החתימה הן:
מנהלת ביה"ס – אילנה רוז – ת"ז 023752439
מזכירת ביה"ס – אילנה יפרח – ת"ז 056749567
 .3אישור מועצת העיר לשינוי מורשי חתימה חשבון הורים –  – 408956בית ספר חלמיש
במקום גב' רחל לנצנר תמונה אילנה רוז ,ולפיכך מורשות החתימה הן:
מנהלת ביה"ס – אילנה רוז – ת"ז 023752439
מזכירת ביה"ס – אילנה יפרח – ת"ז 056749567
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מורשי חתימה חשבון הורים –  – 408956בית ספר חלמיש
במקום גב' רחל לנצנר תמונה אילנה רוז ,ולפיכך מורשות החתימה הן:
מנהלת ביה"ס – אילנה רוז – ת"ז 023752439
מזכירת ביה"ס – אילנה יפרח – ת"ז 056749567
.4

אישור מועצת העיר לשינוי מורשי חתימה חשבון בית ספר טללים – 763-39543
במקום מר ברוך אביבי ימונה זאב אלבו ,ולפיכך מורשי החתימה הם:
מנהל ביה"ס – זאב אלבו – ת"ז 024544710
מזכירת ביה"ס – אילנה ריימונד – ת"ז 056013550
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מורשי חתימה חשבון בית ספר טללים – 763-39543
במקום מר ברוך אביבי ימונה זאב אלבו ,ולפיכך מורשי החתימה הם:
מנהל ביה"ס – זאב אלבו – ת"ז 024544710
מזכירת ביה"ס – אילנה ריימונד – ת"ז 056013550
 .5אישור מועצת העיר לשינוי מורשי חתימה חשבון הורים – 763-408174
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במקום מר ברוך אביבי ימונה זאב אלבו ,ולפיכך מורשי החתימה הם:
מנהל ביה"ס – זאב אלבו – ת"ז 024544710
מזכירת ביה"ס – אילנה ריימונד – ת"ז .056013550
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מורשי חתימה חשבון הורים – 763-408174
במקום מר ברוך אביבי ימונה זאב אלבו ,ולפיכך מורשי החתימה הם:
מנהל ביה"ס – זאב אלבו – ת"ז 024544710
מזכירת ביה"ס – אילנה ריימונד – ת"ז 056013550
 .6בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,תשל"ו  , 1976מובא לאישור
המועצה מינויה של גב' נטלי זילחה מנהלת מחלקת גביה לתפקיד של מנהלת ארנונה במקום רינה יוסף,
גזברית העירייה.
כניסתו לתוקף של המינוי מותנה בפרסום ברשומות.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויה של גב' נטלי זילחה מנהלת מחלקת גביה לתפקיד של
מנהלת ארנונה במקום רינה יוסף ,גזברית העירייה.
כניסתו לתוקף של המינוי מותנה בפרסום ברשומות.
 .7פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך  ,12.9.19לידיעה ,מצ"ב הפרוטוקול.
 .8אישור המועצה לפרוטוקול וועדת ספורט מספר  3מתאריך  ,19.9.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת ספורט מספר  3מתאריך .19.9.19
 .9אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת שיפוץ שירותים חב"ד בנים ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח
 ,1987ביצוע התקשרת ללא מכרז לטובת שיפוץ שירותים חב"ד בנים ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש
לא תביא תועלת.
 .10אישור המועצה לחוזה הקצאה מספר  3629-19עבור איגוד גמלאי המשטרה והשב"ס – רחוב דוכיפת
 37מצ"ב החוזה ההקצאה וחוות דעת היועץ המשפטי.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוזה הקצאה מספר  3629-19עבור איגוד גמלאי המשטרה
והשב"ס – רחוב דוכיפת  37מצ"ב החוזה ההקצאה וחוות דעת היועץ המשפטי.
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מועד תחילת הישיבה 19:02
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העיר :אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין  8.19פה בנט-גב – חדר ישיבות של החברה
הכלכלית ברוכים הבאים! המקום באמת נראה ראוי לישיבות המליאה.
אתחיל בסקירת אירועים:
 .1נסיעה לארה"ב במסגרת גיוס כספים  -לא נפגשנו כמעט חודשיים ועכשיו אחרי החגים והחופשות,
אפשר לעדכן שהמסע לארה"ב היה חשוב ומאוד אינטנסיבי וכלל  12יום 9 ,טיסות פנים ,לינה בכל ערב
במדינה אחרת בצידה המזרחי של ארצות הברית ,למעלה מ 50-פגישות עם אנשים חשובים הקשורים
לצוות המשימה .נציגי צוות המשימה עושים עבודתם בהתנדבות מלאה ,מדובר באנשי מקצוע :עורכי
דין ,רופאים ,שעובדים בעצם עבור העיר ערד .אנשי צוות המשימה ) ( JNF TASK FORCEהם אלה
שמייצרים את הפגישות במקומות השונים .המסע היה מאוד מוצלח ,הצגנו את החזון העירוני ,את
ההתפתחות העירונית ובסופו של דבר את הדברים שעשינו בשנתיים האחרונות :פארק יהושפט,
קונסרבטוריון ,קק"ל  -טק והמשימה הייתה באמת לגייס כספים לפרויקט ההיי טק שמתקיים במרכז
הצעירים .בשורה התחתונה הצלחנו לקבל התחייבות לשלושה מיליון שקל לתמיכה בפרויקט .מסע גיוס
התרומות חשוב מאוד ואנחנו נמשיך לפתח ,להשקיע ולקדם פרויקטים ולגייס כספים למימושם .למסע
הזה יצאה איתי הילה צחי שאחראית על גיוס המשאבים ,גייסנו עכשיו אדם נוסף אלחנן רביבו שמו,
הוא יבצע את התפקיד של עוזר ראש העיר וגיוס משאבים ,הוא בעצם ישחרר את הילה למשימות
האחרות שלה בחברה הכלכלית ,בסך הכל זו מדרגה חשובה שתאפשר לנו להרחיב את הפעילות.
 .2פרויקט קק"לטק  -לפני הנסיעה חנכנו את קמפוס רד-בינת במרכז הצעירים .למי שלא יצא להיות שם
שווה להגיע ולראות את המקום הזה  -פשוט מדהים מה שקורה שם ,ממצב שבו בניין הסוכנות /מרכז
קליטה יפית שהיה סוג של מפגע עירוני ,בניין בן  7קומות במיקום יחסית מרכזי בעיר ,אשר עד לפני 5
–  10שנים אכלס בעיקר אוכלוסיות שחיפשו אחר פתרון דיור זול ובעיקר לטובת עובדי המלונות בים
המלח ,שזה ממש לא כיוון שאנחנו רוצים להתפתח בו ,ללא גידול דמוגרפי וללא אפשרות קידום
הצמיחה הדמוגרפית .כיום אנחנו מדברים על בניין בו פועל מרכז הצעירים ,ופרויקט קק"ל קמט –טק,
אליו הצטרפו קק"ל ארה"ב ונכנסו כשותפים עם יהודה זיסאפל מרד בינת .היום יש לנו  35סטודנטים
שנמצאים בשנה השנייה ללימודים .אני מזכיר לכם שהשתתפות בפרויקט היא ללא עלות ומותנית
בעמידה בקריטריונים ובמבחני קבלה .תלמידי הפרויקט זוכים לתמיכה בסך  1000דולר לחודש מאחר
שתלמידי הפרויקט לא יכולים לעבוד בתקופת הלימודים ,בתום ארבע שנות לימוד קיימת התחייבות
לעבודה בערד בשנתיים הראשונות בחברת היי-טק ,שזה מבחינתנו חלום שמתגשם .כיום במתחם בניין
הצעירים חנכנו את הקמפוס ,פועל פאב של צעירים חדש – "ערדיקה" וסטודנטים שעברו להתגורר
בתוך המבנה .המתחם הפך ממפגע עירוני לעוגן ואלה הדברים שאנחנו רוצים לעשות ולראות ,המקום
פורח ומתפתח.
 30 .3שנה לברית ערים תאומות ערד – דינסלאקן  :בשבוע שעבר הגיעה לערד משלחת של חברי מועצה
וראש העיר – מהעיר התאומה דינסלאקן – גרמניה ,חגגנו  30שנה לקשר במהלך  3ימי ביקור במסגרתם
חוו קצת מהעיר מההתפתחות ,נפגשו עם אנשים ,סיירו בבתי-הספר ומאוד מאוד התרשמו לפחות ממה
שהם מכירים מציר הזמן מהתפתחות העיר בעשור האחרון .לפני שנתיים ביקרתי בדינסלאקן ,הקשר
החשוב הזה מהווה גשר בין קהילות גרמניה עם כל ההיסטוריה הקשה והמעיקה .העוגן העיקרי הוא
המשלחות של בתי הספר שכל שנה נוסעות ,אנחנו מבקשים לבחון אפשרויות להרחיב את הקשר מול
קהילות נוספות כגון קהילות אמנים .הקשר שנמשך מזה  30שנה החל עוד בזמנו של בייגה שוחט שחתם
על מסמכי החיבור הזה.
 .4תיירות מדברית :נעבור לגאווה עירונית ,השקנו את הסרטון תיירות שלנו שמראה מה יש לנו להציע
כעיר .זכינו בכתבות מפרגנות גם על מחירי הדיור בתשואות הדיור ,בנושא האטרקציות התיירותיות
מדובר בכתבות שבסוף מגיעות בעקבות דברים טובים ,מדובר בכתבות של אנשים שהגיעו לפה בחנו
וראו את ההתקדמות בעיר .התיירות המדברית ,תיירות הבוטיק והאטרקציות שיש לנו פה בעיר מהווים
חלק מהחזון עירוני ואנחנו ממשיכים להשקיע באפיק ובציר הזה.
 .5פרויקטים חדשים :הפרויקטים ממשיכים ,אפשר לראות את העבודות בקריית הספורט אם אנחנו
מדברים על התחברות לחזון העירוני אז בתחום הזה הרעיון הוא להפוך לסוג של שלוחה של וינגייט
לארח פה ספורטאים ,יש לנו את האקלים ,אפשר להוסיף מתקנים נוספים ,צריך להמשיך ולקדם
ולחתור לכיוון שיתפתח ויאפשר אופציות מגורים לספורטאים.
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אנחנו ממשיכים בפיתוח תשתיות ואם נחבר את זה לפארק המוטורי אז אני מעדכן שבסופ"ש הקרוב
יתקיים אירוע של עמותת "מידברן" במסלול המרוצים שלנו מי שעבר באזור יכול היה לראות את כמות
האוהלים והעיר הקטנה שהוקמה בפארק .אירועים מסוג זה מהווים עוגן לפיתוח התיירות בעיר.
אני מבקש להעלות לדיון שני סעיפים שהונחו על שולחן המועצה ולא נכללו בסדר היום שנשלח
אליכם ,אישור הסעיפים מתבקש על מנת לקדם עבודות דחופות.
נערכה הצבעה לאישור העלאת שני סעיפים שהתווספו לסדר היום :
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

נגד

נמנעים

 .1דיון בהגדלת תב"ר  - 1063שיפוץ משרדים מח' חינוך ,רווחה וגזברות ,והקצבת סך ₪ 100,000
מקרן לעבודות פיתוח )ההקצבה עבור סיום מבנה  21מח' רווחה(.
מצב התב"ר )לפני החלטה(:
סה"כ תקציב₪ 830,000 :
סה"כ הכנסות₪ 570,000 :
סה"כ הוצאות₪ 600,684:
החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר  – 1063שיפוץ משרדים מח' חינוך ,רווחה ,גזברות
והקצבת סך  ₪ 100,000מקרן לעבודות פיתוח )ההקצבה עבור סיום מבנה  21מח' רווחה(.
מצ"ב התב"ר לאחר החלטה:
סה"כ תקציב ₪ 930,000 :
סה"כ הכנסות₪ 570,000 :
סה"כ הוצאות₪ 600,684 :
 .2אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת הקמה והפעלת מכון לשירותי דיאליזה בקהילה בערד ,וזאת מאחר ועריכת מכרז
חדש לא תביא תועלת.
נערכה הצבעה:
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בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח ,1987
ביצוע התקשרות ללא מכרז לטובת הקמה והפעלת מכון לשירותי דיאליזה בקהילה בערד ,וזאת
מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמרור מספר  3/2019מיום  ,2.9.19מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמרור מספר  3/2019מתאריך .2.9.19
 .2אישור המועצה לשינוי מורשי חתימה חשבון בית ספר חלמיש – 273988
במקום גב' רחל לנצנר תמונה אילנה רוז ,ולפיכך מורשות החתימה הן:
מנהלת ביה"ס – אילנה רוז – ת"ז 023752439
מזכירת ביה"ס – אילנה יפרח – ת"ז 056749567
נערכה הצבעה:
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בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מורשי חתימה חשבון בית ספר חלמיש – 273988
במקום גב' רחל לנצנר תמונה אילנה רוז ,ולפיכך מורשות החתימה הן:
מנהלת ביה"ס – אילנה רוז – ת"ז 023752439
מזכירת ביה"ס – אילנה יפרח – ת"ז 056749567
 .3אישור מועצת העיר לשינוי מורשי חתימה חשבון הורים –  – 408956בית ספר חלמיש
במקום גב' רחל לנצנר תמונה אילנה רוז ,ולפיכך מורשות החתימה הן:
מנהלת ביה"ס – אילנה רוז – ת"ז 023752439
מזכירת ביה"ס – אילנה יפרח – ת"ז 056749567
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מורשי חתימה חשבון הורים – – 408956
בית ספר חלמיש
במקום גב' רחל לנצנר תמונה אילנה רוז ,ולפיכך מורשות החתימה הן:
מנהלת ביה"ס – אילנה רוז – ת"ז 023752439
מזכירת ביה"ס – אילנה יפרח – ת"ז 056749567
 .4אישור מועצת העיר לשינוי מורשי חתימה חשבון בית ספר טללים – 763-39543
במקום מר ברוך אביבי ימונה זאב אלבו ,ולפיכך מורשי החתימה הם:
מנהל ביה"ס – זאב אלבו – ת"ז 024544710
מזכירת ביה"ס – אילנה ריימונד – ת"ז 056013550
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נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מורשי חתימה חשבון בית ספר טללים – 763-
39543
במקום מר ברוך אביבי ימונה זאב אלבו ,ולפיכך מורשי החתימה הם:
מנהל ביה"ס – זאב אלבו – ת"ז 024544710
מזכירת ביה"ס – אילנה ריימונד – ת"ז 056013550
 .5אישור מועצת העיר לשינוי מורשי חתימה חשבון הורים – 763-408174
במקום מר ברוך אביבי ימונה זאב אלבו ,ולפיכך מורשי החתימה הם:
מנהל ביה"ס – זאב אלבו – ת"ז 024544710
מזכירת ביה"ס – אילנה ריימונד – ת"ז .056013550
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מורשי חתימה חשבון הורים – 763-408174
במקום מר ברוך אביבי ימונה זאב אלבו ,ולפיכך מורשי החתימה הם:
מנהל ביה"ס – זאב אלבו – ת"ז 024544710
מזכירת ביה"ס – אילנה ריימונד – ת"ז 056013550
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 .6בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,תשל"ו  , 1976מובא לאישור
המועצה מינויה של גב' נטלי זילחה מנהלת מחלקת גביה לתפקיד של מנהלת ארנונה במקום רינה יוסף,
גזברית העירייה.
כניסתו לתוקף של המינוי מותנה בפרסום ברשומות.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויה של גב' נטלי זילחה מנהלת מחלקת גביה
לתפקיד של מנהלת ארנונה במקום רינה יוסף ,גזברית העירייה .כניסתו לתוקף של המינוי
מותנה בפרסום ברשומות.
 .7פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך  ,12.9.19לידיעה.
 .8אישור המועצה לפרוטוקול וועדת ספורט מספר  3מתאריך .19.9.19
דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :אני מבקש להתייחס לפרוטוקול ולסעיף הדן במגרש
הסופטבול ,הצענו מקום לטובת המיזם .נרשם בפרוטוקול שגודל וצורת המגרש לא מאפשר לנו לעמוד
בבקשת התורם הפוטנציאלי ,בפועל נתבקשנו לבדוק מגרש ספורט במרכז העיר .המגרש היחיד
שהתאים לטובת העניין היה מגרש הספורט בעיינות ,שלא התאים לבקשת התורם.
סעיף נוסף בפרוטוקול אליו אבקש להתייחס הוא סעיף תקציב הספורט .דיון בסוגיית תקציב יעלה
לדיון במסגרת דיוני תקציב העירייה ,אני מקדים ואומר שהשנה לא צפויות הגדלות תקציבים,
הפרוטוקול יאושר אך ההמלצה להגדלת תקציב לא תיכלל באישור הפרוטוקול.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :הרשות משקיעה בשיפוץ תשתיות במסגרת פרויקטים שהרשות
מבצעת ולאחרונה חל גידול משמעותי בהשקעות הנוגעות לתשתיות גם בתחום הספורט.
גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר :נכון שהמגרש לא התאים פיזית לבקשת התורם אך לא הוצעו
חלופות נוספות ולכן הפרויקט בוטל .לגבי סעיף  3בפרוטוקול על הוועדה להתגמש בהתאם לתקציב
העירייה .נדון במסגרת הוועדה בצרכי הספורט בעיר ונגיש רשימה לאישור המועצה.
דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :תקציב הספורט ידון במסגרת כלל התקציבים העירוניים.
נערכה הצבעה:
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בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס

נגד

נמנעים
משה קווס

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת ספורט מספר  3מתאריך 19.9.19
למעט סעיף ההמלצה להגדלת תקציב הספורט.
 .9אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת שיפוץ שירותים חב"ד בנים ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים(
התשמ"ח  ,1987ביצוע התקשרת ללא מכרז לטובת שיפוץ שירותים חב"ד בנים ,וזאת
מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
 .10אישור המועצה לחוזה הקצאה מספר  3629-19עבור איגוד גמלאי המשטרה והשב"ס – רחוב דוכיפת
 37מצ"ב החוזה ההקצאה וחוות דעת היועץ המשפטי.

נערכה הצבעה:
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בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס

החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוזה הקצאה מספר  3629-19עבור איגוד גמלאי
המשטרה והשב"ס – רחוב דוכיפת  37מצ"ב החוזה ההקצאה וחוות דעת היועץ
המשפטי.

הישיבה ננעלה!

______________________
גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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